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Törőcsik

Tíz évvel ezelőtt nem tartották színész-
nőnek.

Lehet, hogy filmen jó - mondogatták -,
dehát az nem művészet: bármelyik civilből
lehet filmszínész! És Solvejgre hivatkoztak,
mint kirobbanó bukásra. (Mindig el-feledték
hozzátenni, hogy az egész előadás Peer
Gynt-östül, rendezőstül együtt bukott.) Nem
szóltak elragadóan bájos Sipsiricájáról, amit
még főiskolás korában játszott el, sem
Marianne-j áról, amely az első megoldott
Moliére-naiva volt, csípős bájjal, makrancos
akaratossággal, szerelmi öntudattal. S
amikor Ruttkai Éva után (hálátlan
feladatként) beugrott Natasa Rosztova
szerepébe, kevesen nézték meg a szakmából,
és a kritikusok nem írták le törékeny
kislánybáját, poétikus lebegését a báli
jelenetben, sem szép mosolyát - igaz,
Gyárfás Miklós gyönyörű tanulmányt írt
Marika mosolyáról, de ez sem a színpadi,
hanem a moziszínésznő tavaszi mosolyának

bókol; amikor pedig sztálinvárosi Cilike-ként
a Kölyökben megnemesítette az édes-kés
anyagot, akkor sem vették észre, hogy itt egy
nagyon jelentős vígjátéki színésznővel van
dolgunk, olyannal, akire, ha Deanna
Durbinnek vagy Danielle Darrieux-nek
hívják, filmsorozatokat írnak, és szériában
kamatoztatják lírai humorát, komikus báját,
bájának komikumát. A Potyautasban - egy
francia körúti bohóságban - kiderült, hogy
mindezt színpadon is tudja: énekel, táncol és
elragadó értelmességgel poentíroz, de rangon
alulinak tartották ezt leírni róla.

Szerepről szerepre nőtt. Darabról darabra
jobb lett, többet tudott - nem az életről, mert
azt kezdetben is tudta, mint minden igazi
művész -, a mesterségről. Mesterszínésznő
lett. Egyforma biztonsággal mond el nébány
versszakaszt egy mechanizált
tömegjelenetekkel teli politikai plakát-
darabban, játszik Csehov-atmoszférájú
drámát, érett asszonyt, kisleányt,
intellektuális színházat és érzelmes csacsi-
ságot.

Es tulajdonképpen azt is elfelejtették leírni
róla (nem Brecht-Jchannája kapcsán, hanem
az Úri muri Rozikájaként), hogy modern
színésznő, hogy mennyire modern, és
mennyire nem modernistán modern. A
filmgép előtt tanulta a finom mikromimikát
vagy belső adottsága; halkabb egyénisége
következtében keveri pasztellekből széles
színskáláját vagy az előnytelen hang-anyag
fakultságához nem tartja illőnek a
harsányabb mimikai hangot - tény, hogy halk
és természetes játékmódja a modern
színjátszás egyik jelentékeny alakjává teszi.

... és már Helgáról beszélünk, Zorin
Varsói melódiájának hősnőjéről, akit két
nagyszerű partnerével, Sztankay Istvánnal és
a rendező Iglódi Istvánnal össze-hangolva
teremtett meg.

Leül Sztankay karosszéke mellett egy
zsámolyra. Nézi, szeretettel, szomorúan.
Nyugalom ömlik szét benne, de nem boldog.
Kintről rádiózajok. Fut a szilveszteri idő.
Már vendégségben kellene lenniök. Fel kéne
ébreszteni - rebben meg madár-
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teste. Elmosolyodik. Nem lehet ezt az alvó
férfigyereket felkölteni. Aludjon csak. És
strázsál guggolva. Hosszú némajáték, még-
sem hosszadalmas. Néznénk még az arcát, a
testét, félszeg és csöndes rebbenéseit,
aggódó fájdalmát. Csöndes szerelélésében az
elmúlás, az érzelem elmúlásától való félelem
is bujkál: ha felébred, talán véget ér a
szerelem. Amíg őrzöm az álmát, addig
biztosan az enyém.

Ez a bölcs-együgyű-boldog-boldogtalan--
gyermeki-asszonyi álomstrázsálás két másik
emlékképet idéz.

Az egyik ugyancsak a Katona József
színpadán Arbuzov Tányájának második
felvonásvége volt, amit Konszkij vendég-
rendezésében játszott el - ugyanannak a
Konszkijnak a rendezésében, aki most Zorin
darabját ajánlotta a színésznő és a szín-ház
számára. Hosszú némajáték volt az is. A
színpad hátterében ült az ablaknál, kifelé
bámult, karján csecsemőjével, és lassan
kihűlt benne a világ, mozdulatlanul maradt
magára, hirtelen megértve a halált és
magányra ítéltségét is. Fiatal volt, majdnem
gyereklány és fiatal színésznő, de ez az
ablaknál ülés megrendítően szép volt és
mély, és biztos ígérete egy bontakozó nagy
színésznőnek, aki az életről gazdag és költői
dolgokat fog még elmesélni. Érdektelenné
vált hirtelen, mennyit tud Törőcsik a
színpadi mesterségből, amikor ilyen poétikus
pillanatokat volt képes teremteni.

A másik mozdulatot nem ő játszotta el,
hanem Csuhraj Tiszta égbolt című filmjében
Drobiseva, amint gyerekágyában fel-húzott
lábakkal nézi a férfit, akit szeret, nézi
hogyan alszik: figyeli az álmát és magába
akarja szívni az arcát, hogy rövid együttlétük
után, ha el kell válniok - hiszen háború van -
övé legyen ez az arc, meg bírja őrizni
emlékezetében.

Butácska magasszárú cipőben, kinőtt
gyerekruhában jelenik meg az első felvo-
násban, gyöngyházmosolyával. Mosolya
mindig feltételezi a szenvedést, de bátran
néz elébe és vállalja: tudjuk, nem roppan
majd össze.

Mennyi színe van, mennyire játékos,
mennyire felszabadult! Es milyen higgadt és
szilárd tud lenni később, amikor elmúl-nak az
éjszakai kóborlások esztendei, váró-
termekben, múzeumokban bujkálások, lopott
csókok.

Azután - a második részben - mint Varsó
énekes sztárja jelenik meg. Nem színésznősre
öltöztette Schäffer Judit. Eleganciája
diszkrét. Egy sztár inkognitó-ruháját viseli.
Puha és lusta mozdulatokkal jár,
elkényeztetetten mozog. Nem kényeskedik,
de mégis olyan valakinek a mozdulatai ezek,
aki hozzászokott a körülszeretgetéshez és
ahhoz, hegy folyton figyelik. Álfesztelenség,
begyakorolt mű-közvetlenség, kidolgozott
egyszerűség.

Kezei repkednek. Kényeskedők és fino-
man manikűrözöttek. Dizőz-kezek. Elké-
nyeztetettek. Kesztyűt hordó kezek. S amikor
a vendéglő közönségének közkívánatára
énekelni kezd, olyan finomkodó kecsességgel
tartja jobbjában a mikrofont, hogy
meggyőződésünk: mindenki kedvence. Varsó
divatos dizőze, aki dekoratív affektációval
jelzi, mennyire kedve ellenére van éppen
most a siker; a fiú felé táruló bocsánatkérő
kezek mutatják, köznapi számára az
ünneplés.

Abban azonban nem vagyok biztos, hogy
Törőcsik is tudja, mennyi finomsággal jelzi
Helga lassú belesüppedését a rutinba; azt a
folyamatot, amikor már nem örömmel
művész, hanem gyötrelmes nyűg-ként,
fárasztó munkaként, amikor terhes már
számára az obligát siker, és a telefon-számla
kiegyenlítéséért vagy nyaralója be-
tonoztatásáért énekel. Apró, árulkodó jelek
utalnak arra, hogy Helgából a szerelem
kihalásával párhuzamosan a művészet lángja
is kihamvad. Elfásul, mind üresebb művész
lesz, aki - mert nem talál örömöt az életben -
nem képes örömöt szerezni jószívvel az
embereknek sem. Nem arról van szó, hegy
Törőcsik a betétszámát milyen
hangterjedelemmel énekli, mert az
kifogásolhatatlan: az átélés hitelesíti) hang-
ját. A kérdéses nem az tehát, hogy Törőcsik
milyen énekesnő, hanem hegy Helga milyen
énekesnő Törőcsik ábrázolásában.



Minél elkényeztetettebb puhasággal mozog,
minél inkább jól érzi magát a drága
ruhákban, minél inkább szolgálatra várva
tartja oda magát a feladandó kabát elé, minél
távolabbi, északibb tekintettel néz arra, akit
szeretett: annál nyilvánvalóbb, hogy már
csak a gépies tudás, hajdani friss
tehetségének kamatai éltetik művésze-tét.
Nem lehet részvétlennek lenni és jó
művésznek is egyszerre. Aki pedig elfelejti
egykori szeretetét és már nem emlékszik a
szerelemre, az nem képes igazi érzelmekre a
művészetben sem.

Ahogy elmegy a színpadról - otthagyva
újabb tíz évre azt, akit szeretett - ez nem a
hangsúlyos színpadi kimenés, nem tapsra
éhező távozás : kimegy, nem néz a férfira,
szürke szavakat mond, hogy távoltartsa
magától a másikat, nehogy megzavarhassa
elhatározottságát, mert most már egyedül
kell megoldania az életét, nem számíthat a
másikra. Suta, kicsit féloldalas kimenetele
azért olyan fájdalmas, mert kerüli a hangos
hatásosságot, nem teátrális távozás: (tudjuk)
nem lesz öngyilkos, sem alkoholista ezután.
Nem züllik el. Élni fog. Egyszerűen,
egyedül, mint eddig, csak egy remény-nyel
kevesebbel. Élni fog, ami a legnehezebb.

Újabb tíz év. Harmadik megjelenésére
egészen kihűltek kislányos színei. Hűvös és
elegáns. Fáradt és üres. Finom gúny bujkál a
hangjában. A megkeseredett okos nők
gúnyos védekezése. Nemcsak ennek a fér-
finak szól a gúny. Csípős lett a modora.
Bújtatott csípősség ez, hiszen siker-ember,
aki beleunt a sikerbe picinyt, de nem annyi-
ra, hogy otthagyná vagy kockáztatná bár-
kinek is a sértődését.

A búcsú pillanatában a szöveg annyit
mond csak: Vitek, vigyázz magadra!
Semmitmondó szöveg, és ezzel vége is a
jelenetnek. Vitek! - mondja, és olyan
ötletszerű hirtelenségű utánaszólás ez,
mintha most, most eldőlne valami, de az
utána tartott szünetben végiggondolja, hogy
nem érdemes - nem szabad - felkavarni a
régi viharokat, nem érdemes - nem

lehet - feltámasztani a kihűlt érzéseket. És
lemondóan és beletörődve - Vigyázz
magadra! - mit lehet még mondani, hogy ne
legyen sok és kevés se: érezze a férfi, hogy
igazi volt az érzelem valamikor, és nem
szeretné a jövőben sem, ha bármikor is
sajnálnia kellene vagy szégyellnie ezt az
érzelmet. Búcsút intő jobb keze ott marad a
levegőben. Lefittyed. Bután és társtalanul
lóg, azután megfordul és megy vissza a pó-
diumra énekelni.

Zorin darabjának bemutatása után szét-
foszlott a szakmai fanyalgás, és egycsapásra
tört ki a rajongás helyette. Ez megijesztett.
Egyetlen ellenvéleményt sem lehet hallani
most Törőcsik szerepmegoldásáról vagy
tehetségéről. Az egyöntetűen kollektív el-
olvadás mindig ijesztő.

Természetesen most ő lesz az ügyeletes
zseni. A színházi szakma mindig kinevez
valakit ügyeletes zseninek, mert ez fegyver a
többiekkel szemben; mert nem kell a
többiekkel törődni, ha csak egyért rajong-
hatunk; s már (felelőtlen) rajongásunk fel-
ment minket attól, hogy figyelemmel
kísérjük a bontakozó tehetséget, a kínlódó és
vajúdó tehetséget.

Kényelmes szokás.
Ha belehal művészileg: igazolni látjuk

előítéleteinket.
Ha mégis naggyá lesz a gyötrelmes évek

adójával: nélkülünk, az egész színházi
szakma segítsége nélkül lesz azzá.




